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Welvaart in Hilversum in de 19de eeuw
Jaargang 6 van ons tijdschrift "Tussen Vecht en Eem"
opent met een belangwekkend en verdienstelijk artikel
van dr. P.W.de Lange over de historie van Hilversum.
Onze hoogbejaarde nestor toont zich nog steeds actief
en helder. Laat het nog lang zo mogen blijven. Onze
streekhistorie profiteert er duchtig van, want de
schrijver van het artikel heeft zich al menigmaal ori
gineel getoond naar terrein van onderzoek en vlot in
het weergeven van redenering en conclusies. Hij weet
ook te prikkelen, juist door zijn aanpak, en roept af
en toe weerspraak op. Dat is goed, want het schudt
de vakman wakker en instrueert de speurende amateur.
Ook het hier bedoelde artikel prikkelt, althans de
vakman die meende dat alles al zó goed uitgezocht en
verhaald was, dat over de hoofdlijnen geen pennestrijd
meer mogelijk is. De Lange biedt in zijn artikel "Hil-
versums geschiedenis in vogelvlucht" twee kernen. De
eerste zegt: de opvatting van Enklaar over het ont
staan van het erf gooier schap is aan twijfel onderhevig.
Het is mogelijk geen uitdrukkelijk verleend voorrecht,
maar een al onder Elten s beheer (dus vóór 1280) op
gekomen gebruik met organisatie en aanzet tot regle
mentering. Ik wil hier niet over twisten, want naar
mijn stellige overtuiging zou een discussie slechts
kunnen uitlopen op een "t is welles t'is nietes"
spelletje, bij gebrek aan bewijs. Men kan alleen memo
reren, dat de overdracht van Elten's rechten in het
Gooi aan de graaf van Holland in 1280 wél op rechten
van derden wijst, maar beslist niet op die van de in-
geborenen. Dit is het enige, waarop Enklaar indertijd
on steunen. De Lange trekt de waarde van het ontbre

ken van enigerlei aanduiding van gebruiksrechten der
bevolking in twijfel.
Een tweede punt dat mij prikkelde is de mening dat Hil
versum tegen het einde van de vorige eeuw niet het
eenvoudige en ietwat verpauperde dorp was, dat in de
voorstelling van velen leeft.
Hij wijst op de groeiende industrie en op de vestiging
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van vermogende vreemden. Wat dit laatste betreft
ben ik het met hem eens. Er kwam werk xn overvloe
na de opening van de spoorlijn Amsterdam-Amersfoor ,
toen vele kapitaalkrachtigen zich in het Gooi ves-
tigden. Mijn vraag luflt: tegen welke lonen kwam er ̂
wefk ? Brachten de bouw en de oplevende weverij voor
ÏQOO inderdaad zodanige lonen, dat men van enxge
welvaart voor de dorpsbevolking als geheel kon spre
ken? Of beperkte die welvaart zxch tot de onderne
mers en de betere winkeliers?
Ons algemene beeld van het gehele land, xn het y
zonder van de industriesteden, is voor de 19de eeuw
nogal somber, hieromtrent bestaan talloze studxes.
z/tonen dat het bestaan voor klexne amba.ch1^xeden,
keuterboeren en arbeiders na de Franse tijd ̂ ellendxg
werd door lange werktijden, hongerlonen en in
streek gedwongen winkelnering (verplxchtxng tot ko
pen in het winkeltje van de baas). Er bestaan gege
vens genoeg om de somberheid van het beeld ook voor
Hilversum fan te tonen. Onze overbekende Bilvorsum-
se dokter Van Bengel - wiens bevindingen in 1875 l
ruk verschenen - is in dit opzicht nxet mxs te ver-

w!l&is het algemene beeld iets verbeterd na l8?0,
met de maanden van de Commune xn Parijs en de door
werking van de gevreesde socialistische
nale. Uit grote schrik voor een revolutxe rxchtten
toen werkgevers her en der verenigingen van ar ex
ders op, waarbij ze zelf achter de stoel van de voor
zitter stonden, bij wijze van spreken. Ze verleenden
ook procentueel niet geringe loonsverhogxngen, te
einde de prijsstijgingen van een halve eeuw enxgerma
te compenseren. De patroons waren bang geworden en
gaven iets toe; maar verder moest men dan ook weer
kalm, vroom en trouw aan het werk blijven.
De zeer ongunstig werkende winkelnering (me wang
om tegen te hoge prijzen te kopen J^xs toen xn e
Gooi niet zonder meer verdwenen, kouwens de bazen
waren ook niet zó erg welvarend. Hun winstmarges
lagen op te gering nivo. Dit gold de nog te klexne
weverijen van tapijten. Deze verkochten vooral aan
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grossiers, bij gebrek aan een eigen verkoop-apparaat,
en kregen niet meer dan enkele procenten winst. Zo
luiden tenminste de verhalen, die ik tientallen jaren
geleden hoorde van ooms en neven langs moederszijde,
die met elkaar het merendeel van de Hilversumse en
laren ze tapijtf abrieken beheersten. De fabriceurs zijn
ook erg laat met mechanisering begonnen; in Laren pas
in de 2oste eeuw. Het schortte hen niet alleen aan
initiatief, maar ook aan kapitaal.
Laat het dan zo zijn dat de patroons welvallend waren,
en de gevestigde villabewoners eveneens. Mogen we dan
spreken van een zekere welvaart in Hilversum in de
19de eeuw in het algemeen?
Een stijging na 1870 is er onmiskenbaar. Tegen 1900
was het leven beter dan tevoren. Maar vergeet niet,
dat iedereen uiterst zuinig leefde. Sinaasappelen wa
ren een grote luxe, alleen bestemd voor ernstig zie
ken. Witbrood bestond nauwelijks. Roggebrood had de
tarwe grotendeels verdrongen, en de pap werd niet uit
havermout, maar uit de goedkope kleffe boekweit ge
kookt. Buiten het dorp kwamen soms de winkeliers en
ambachtslieden, vaker stellig de nieuw gevestigden,
anderen vrijwel nooit. De dorpelingen leefden ongeloof
lijk zuinig. Gelijk de Huizer vissers, die het zout in
de gortepap spaarden door te koken in water uit de
Zuiderzee. Dat scheelde een hele cent in de week!
Het ligt niet in mijn bedoeling de mening van dr. De
Lange omtrent de mate van welstand in Hilversum van
de kaart te vegen. Ik wil er wel iets tegenover stel
len. We kunnen niet veel argumenten aanhalen om te
tonen, dat de Hilversummers tegen 1900 nog armelijk
moesten leven, met uitzondering van enkele patroons
en van de nieuwelings gevestigde vermogenden. Sr zou
een uitvoerig onderzoek nodig zijn omtrent vermogen en
inkomen om dit aan te tonen. De Lange legt inmiddels
evenmin de norm voor het nivo van "welvaart' vast,als
ik voor het nivo van armoede. Hij wijst slechts op de
«pkomst van de industrie, die hij een bron van wel
vaart noemt, terwijl ik deze in de 19de eeuw een bron
van armoe acht.
De belangrijkste belasting, die ons aan gegevens zou
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kunnen helpen, is die op inkomen en vermogen. Deze
is echter pas bij wet van 1892 ingevoerd. Wel be
stond er al heel lang de plaatselijke hoofdelijke om
slag, geheven naar vermoeden van welvaart. En ver
der de personele belasting, met aanslag naar woning,
huisraad, dienstboden, e.a. Hier kan men iets uit
halen. Mogelijk komt dr. De Lange nog eens tot een
onderzoek op dit punt. Het zal, dunkt mij, aantonen
dat er vóór 1870 slechts weinig Hilversummers onder
vielen, en dan meest voor kleine bedragen.
De grondbelasting kan ook nog iets, maar minder,
aanbrengen.
Het lijkt mij verantwoord te menen, dat Hilversum tot
omstreeks l880 eerder in de achteruitgang dan in de
lijn naar voorspoed zat. Ik neem dit jaartal in ver
band met de vestiging van de vermogenden van elders,
die toen van enige betekenis begon te worden. Te
voren waren zij niet geheel afwezig. Dit blijkt mede
uit de oprichting van de Gooi- en fiemlander, waar
van op 11 november 1871 het eerste nummer verscheen.
In dit nummer doeldede oprichter Johan Geradts al
op de mogelijkheden, welke de toekomst bood. Toen
begon het inhalen van achterstand.
Vóór omstreeks I87O had er werkelijk een verpaupe
ring plaats. Misschien moeten we zeggen vóór 1850
a i860. Dit komt namelijk overeen met het landelijk
beeld. Pas toen werden de Nederlanders weer initia
tiefrijk. Hun opkomst is bevorderd door de politiek
van de liberalen van Thorbecke, die belemmeringen
voor handel en industrie wegnam. Die bestond in het
drastisch verminderen van in- en uitvoerrechten,
in het systematisch afschaffen van accijnsen op eer
ste levensbehoeften. Het jaar 1865 is in dit op
zicht beslissend, want toen werden alle gemeente-
accijnsen geschrapt. Hiermee verdween een last die
de handel belemmerde en de prijzen enorm opdreef.
Al met al mogen we zeggen, dat het leven omstreeks
I87O beter begon te worden. Tevoren echter werd het
(in “t algemeen genomen al sedert het laatste kwart
van de l8de eeuw) steeds slechter. Er viel derhalve
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heel wat in te halen, eer men tot een zekere wel
vaart kon komen.
Hoe sterk de achteruitgang in het Gooi tijdens een
deel van de 19de eeuw was, kunnen we wel enigermate
aantonen. Het is een bekend feit, dat de gemiddelde
lengte van de mensen in ons land in de huidige eeuw
stijgt. Dit gebeurt al tientallen jaren. De betere
voeding, gevolg van grotere welvaart, is de oorzaak.
Wanneer we daarentegen de langte regelmatig zien ver
minderen, duidt dit op afnemende welvaart. De ske
letten der Noormannen, begraven op de westkust van
Groenland tussen 1000 en 1500 (met een kouder wor
dend klimaat) tonen dit duidelijk. In het Gooi merken
we op dat de omstandigheden ongunstiger werden na
omstreeks 1820. De bevolking nam toe 5 de bestaans
middelen groeiden niet naar verhouding. De weverij
betaalde slecht, de landbouw had behoefte aan meer
akkers, en dus aan meer mest, die er niet was, we
gens beperkt oppervlak van de wei- en hooilanden
voor het houden van vee. Men nam wel heide in ontgin
ning, maar had geen mest om deze vruchtbaar te maken.
ele boeren hadden het slecht en armelijk. De spoelers

en wevers eveneens. Laten we iets over de gevolgen
vertellen.

Het bleek ons mogelijk om inschrijvingen van dienst
plichtigen na te gaan voor het dorp Hilversum, en
hetzelfde te doen ter vergelijking in Huizen en Bus_
sum. Laatstgenoemde gemeenten genoten de voorkeur,
omdat de levenswijze er vermoedelijk het minst onge
zond was, dit als tegenhanger tegen het ongezonde
spinnen, kaarden en weven in Hilversum. Van duizende
lotelingen hebben we (al meer dan een kwart eeuw ge-
leden) de lengten uit de registers opgenomen en ge
middelden berekend over perioden van tien jaar. De
vergelijking valt als volgt uit:

Bussum 1,651 Hilversum 1,621
" 1,606 " 1,600

• " 1,588 " 1,591
Hieruit blijkt dat de jongemannen tot i860 steeds
kleiner werden, dus de lvensomstandigheden in de dor
pen ongunstiger waren geworden.

1831/^0 Huizen 1,651
18^1/50 " 1,6^5
1851/60 " 1,608

TVE 6-*tl



Dit was in vergelijking met de voorafgaande periode
(l82l/30) nog niet overal zo. Hilversum komt er be
trekkelijk goed af. Dit zonder twijfel wegens uitbrei
ding van de werkgelegenheid in de textielindustrie.
De cijfers na i860 leveren een moeilijkheid. In 1862
is namelijk de leeftijd van de keuring verhoogd van
l8 tot 20 jaar. Hierdoor krijgen we interessante,
maar niet met de voorgaande vergelijkbare cijfers.En
1862/70 Huizen 1,6^1 Bussum 1,6^9 Hilversum 1,696
De cijfers tonen dat de jonge mensen hun groei nog
lang voortzetten. Voor Huizen bleken de cijfers voor
drie volgende perioden (tot 1900) achtereenvolgens
1,665, 1,676 en 1,677. Ze tonen een geleidelijke
vooruitgang. De uitgroei van de visserij en van het
venten elders zullen tot deze verbetering bijgedra
gen hebben. Voor Hilversum heb ik geen getallen uit
die tijd berekend. We kunnen ze ook moeilijk gebruiken,
omdat men toen al te veel lotelingen uit de van bui
ten gekomenen telde.
Het kleiner worden tot na het midden van de 19de
eeuw bewijst dat de levensomstandigheden ongunstiger
werden. De dorpen waren kennelijk bezig te verpaupe
ren. En wel duor gebrek aan bestaansmogelijkheden
voor de groeiende bevolking ca tekort aan initia
tieven om nieuwe bronnen aan te boren. De schijnbare
groei in de jaren 1862/70 is merkwaardig, omdat de
sprong te Hilversum zo bijzonder groot is (van 3,591
tot 1,696). De cijfers tonen duidelijk aan dat de
Huizers boven de l8 jaar minder groeiden dan de Hil
versummers. En dus dat zij in jonge jaren vlugger
opschoten. De lengte der volwassen mannen te Hilver
sum was dus wel groter geworden dan die der anderen,
maar hun jeugd was kennelijk ongunstiger. "Lange
slungels" schijnen ook uit armoe voort te kunnen ko-
men. _Hogen we uit het bovenstaande besluiten dat Hilver
sum als geheel al ruimschoots vóór 1900 tot een
zekere welvaart kwam ? Of moeten we de kwalificatie
welvaart beperken tot een klein deel der echte dor
pelingen plus de elite uit de nieuw gevestigden ?
TVE 6-kZ



Hilversum telde vóór 1900 toch on hoofdzaak "kleine
boertjes, arme wevers of eenvoudige lieden" ? Mij
dunkt dat deze kenschetsing minder onjuist is dan
het betoog van dr. De Lange doet voorkomen. Men ver
gelijke bijvoorbeeld de simpele arbeiderswoninkjes van
de 90-er jaren met die, welke volgens de eisen van
de woningwet van 1901 gebouwd werden.
Laat het dan geen armoedig heidedorp zijn geweest, in
welstand leefde de overgrote meerderheid der Hilver
summers zeker niet. Tenzij men oordeelt, dat het aan
wezig zijn van voldoende aardappelen en roggebrood
met resp. mosterdsaus en reuzel om de honger te stil
len een norm biedt voor welstand.
Een armoedig heidedorp mag men Hilversum tegen 1900
niet noemen 5 wel een dorp met een verleden op de rand
van verpaupering, en tevens met aanzetten van bete
kenis voor de groei naar een betere toekomst.

A.C.J.de Vrankrijker - Bussum.

HET GEMEENTEWAPEN VAN LAREN
Bij bijzondere gelegenheden hanteert de gemeente Laren

in tegenstelling tot de andere gemeenten in het ge
bied "tussen Vecht en Eem", maar tezamen met Blari -
cum - nog steeds geen gemeentevlag, maar pronkt met
een voor een defilee in de dertiger jaren in elkaar
geflanste defileervlag. Die vlag ziet men nu zelfs in
gebruik bij bedrijven en partikulieren ....
De oorzaak ervan dat LAREN nog steeds geen bij Besluit
van de Raad ingestelde gemeentevlag bezit moet zeker
gezocht worden in een bepaalde "wapenkwestie".
De omgekeerde letter S, onder de naam Warrekam of War-
rekram, is een zózeer gewaardeerd begrip geworden bij
de bevolking dat men maar moeilijk een aantasting er
van - in de vorm van een v e r b e t e r i n g  - schijnt
te kunnen verwerken. Toch moeten wij vaststellen dat
het maar een "armoedig" gemeentelijk embleem is voor
een gemeente van de importantie als Laren !
Op grond van deze overweging hebben wij enkele jaren
geleden het gemeentebestuur voargesteld, een fraaier
wapen aan te vragen bij de Kroon. Ons voorstel was -
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en zowel de Hoge Raad van Adel als het College van
B & W konden zich er volledig mee verenigen-, om met
meer nadruk de vroegere godsdienstige centrunpositie
van Laren in het Gooi tot uitdrukking te brengen.
Het zou dan een wapen kunnen worden in de oude, over
geleverde kleuren: een zilveren adelaar op rood,
links boven vergezeld van een Sint-Janskruis, en in
de schildpunt (onderaan dus) van het vroegere ge
meen te embleem .
Touchering van de mening onder de raadsleden heeft
toen het college van B & W weerhouden, het voorstel
in de Raad te brengen, hoewel men het als een affront
tegenover de Hoge Raad van Adel zou moeten beschou
wen dat de aanvraag tot wapen wijziging nog steeds
niet is ingediend, nadat dit Hoog College van Staat
zijn instemming formeel had doen laten horen aan de
Stichting voor Banistiek en Heraldiek.
Gelijktijdig met de verwerving van, een nieuw wapen zou
dan ook het raadsbesluit kunnen werden genomen tot
instelling van een echte gemeentevlag.
22 oktober l8l7 bevestigde de Hoge Raad van Adel de
gemeente Laren in het bezit van een wapen dat om
schreven werd als "Van lazuur, beladen met een S van
goud".
Ncch de dossiers van de Hoge Raad van Adel, noch het
archief van de gemeente geven enig uitsluitsel ever
de gang van zaken bij de aanvraag tot bevestiging van
een dergelijk wapen. Maar een lijvig dossier in het
gemeente-archief, lopende van begin 1930 en bijgehou
den tot 1937 • niet minder dan 133 genummerde stuk
ken en een grote hoeveelheid (ongenummerde) losse
bijlagen-, biedt wèl een inzicht van wat er zich alle-
meel reeds bijna een halve eeuw geleden rond het wa
pen afspeelde en wat er allemaal is gedaan aan het
epspuiten van verklaringen en het voorstellen van
verbeteringen. Het heeft weinig zin dat alles hier
te releveren. Een samenvatting ervan kan misschien
nog meer ideeën voorkomen.
In 1795 spreken Van Ollefen en Bakker in de dorpsbe
schrijving (deel III) ervan dat het wapen van Laren
bestaat uit "een roode warrekram op een zilveren
TVE 6-kk veld".



Van der Aa zegt echter in zijn Aardrijkskundig Woorden
boek (18^6) dat het wapen is een "veld van zilver met
een warrekam van keel" (hij laat een letter r weg...)
Op een naar beweerd werd in de 17de eeuw geschilderde
lijst van predikanten in de n.h.kerk van Laren komt
een afbeelding van het wapen voor, op grond waarvan
men gesteld heeft dat het wapen reeds voor 1700 be
stond. Nader onderzoek heeft echter uitgewezen dat de
lijst in zijn huidige vorm laat l8e eeuws is.
En dit is dan het enige wat historisch tot nu toe van
het wapen bekend is. Drie zaken vallen op:

de kleur van het schild en van het embleem - rood
op zilver
de naam van het embleem - a. letter S; b. warre»
kram, _c. warrekam.
de stand van het embleem - bij Van Ollefen vindt
men een spiegelbeeld S.

Over de kleur kunnen we vrij kort zijn, ook al heeft de
heer P.A.de Lange (Heiloo) in 1936 daaraan in een, in
eigen beheer uitgegeven boekje veel aandacht geschon
ken bij het zoeken naar een verklaring voor het em
bleem. Niets ligt echter meer voor de hand - het aan
tal voorbeelden ervan is tot in de vroegste tijden van
de heraldiek ontelbaar - dan voor een wapen de ele
mentairste kleuren te kiezen: rood op wit.
Deze simpele "verbetering" zou het gemeentewapen in
elk geval waard zijn.
Wat de naam betreft rijzen er moeilijkheden. Uit vele
stukken van het gemeentearchief blijkt althans in de
jaren 1930-1937 niemand uit de oude weversfamilies
zich een warrekram of -kam te herinneren, althans
niet een instrumentje van een S- of haakvorm. Wat men
hanteerde voor het ontwarren van de te spinnen wol
was een rechthoekig plankje met spijkers. Ook het
Groot Woordenboek der Nederlandse Taal kent het woord
niet anders dan uit de beide zojuist genoemde bronnen,
nergens anders schijnt het in het Nederlandse taalge
bied bekend te zijn geweest.
Men mag zich trouwens dan ook afvragen, of de overi
gens toch als betrouwbaar staande Van Ollefen hier
wellicht op grond van ontvangen informatie aan het
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fantaseren is gegaan en zelf een naam heeft b e 
d a c h t  voor die omgekeerde S. Enkele van derge
lijke bedenksels van hem zijn meer aangetroffen !
De vorm van het embleem heeft een grote reeks van
beschouwingen van dikwijls nogal fantaserende wapen-
kundigen, historici, godsdiensthistorici, enz. enz.
opgoroepen. Deze lawine van verklaringen is losgeko—
men -en het dossier uit het archief heeft voorname
lijk daarop betrekking- toen einde 1929 burgemeester
Jhr.H.L.M.van Nispen tot Sevenaer in samenwerking
met de kunstschilder Co Breman in het College van B
& W een algehele verandering van het wapen ter tafel
bracht, met een model "dat niet alleen een sieraad
voor de gemeente kan zijn, maar van hetwelk de emble
men ook zinnebeeldig onze gemeente voorstellen".
(k febr.1930: brief aan de voorzitter van de Hoge
Raad van Adel.)
In dit nieuw ontworpen wapen zou (heraldisch) rechts
de figuur van Sint Jan moeten prijken, links de em
blemen van Sint Lucas, en boven in het schild een
spinnewiel. En dat alles omdat "zoowel de letter S
als een haak aesthetisch volkomen onbevredigend zijn,
terwijl ze geen van beiden een symbool dor gemeente
zijn, doch dikwijls een voorwerp van spot, gehoord de
verschillende beteekenissen, welke men er aan toe
kent". Helaas kennen wij de bedoelde "beteekenissen"
niet meer. Wel zijn sedertdien een groot aantal ver
klaringen opgedoken, alle ervan uitgaande - en soms
ook met een veelheid van zogenaamde bewijzen aantonen
de - dat een warrekram of -kam nimmer heeft bestaan.
Curiositeitshalve noemen wij de volgende verklaringen:
P.A.de Lange toont aan (oktober 1935) dat er eigen
lijk een letter L had moeten staan, als afkorting van
LIMES, ter herinnering aan de banscheiding tussen
Larenkarspel en Hilversum in 1428. Helaas, er staat
een letter S: welnu, dan betekent dat SIGNUM, want
op de banscheiding zal wel een of ander merkteken
zijn geplaatst. (Hoezeer hij overigens met de inter
pretatie van het embleem als een letter L op de goede
weg was, zal aanstonds blijken. )Anna Velthuysen vond
dat de S een afkorting moest zijn ven het Schoonste
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Dorp in Gooiland.
A.van Stolk Czn. vindt dat het "een der heilige Ru
nen van onze Germaansche voorouders" moet zijn, maar
met welke betekenis weet hij niet.
Kap.d.Inf. H.J.Bellen legt een -overigens foutieve-
combinatie met de Slangenweg in Laren: hij wist niet
dat deze weg pas in 1920 die naam had gekregen.
C.Ladage herinnert eraan dat de S een ten aanval zich
oprichtende slang of adder gelijkt, een embleem dat in
de emblematiek wel in verband wordt gebracht met
scharen en messen, dus met schaapscheren en spinnen.
Toen kwam de bekende wapenkundige R.T.Muschart teza
men met J.C.Steenkamp tevoorschijn en zij wezen op ...
het wapen in de rugleuning van de stoel der erfgooi- •
ers. Maar de echtgenote van de burgemeester komt met
een onthulling: zij bekent haar man dat zij bij het per
soonlijk borduren van dit wapen van Laren zich heeft
vergist in de stand van het embleem.
H.Wiessing wijst erop dat het embleem wel degelijk als
haak verklaarbaar is5 niet als warrekram, maar als
haak waarin men in het weversbedrijf de balen wol zou
hebben opgehangen.
Ook J.H.Speenhof deed een duit in de zak met verkla
ringen; het is de Slang der Wijsheid op Geneeskundig
Gebied. "De Vuursche en Laren waren", zo zegt hij,
"reeds ten tijde der Romeinen en Bataven genoteerd als
herstellingsoorden". Overigens merkt hij dan terloops
ook nog op dat het wel een paling zal zijn, uit het
Flevomeer ...
De genealoog Jos Goudswaard uit Baarn komt dan in ok
tober 1931 als eerste met een totaal andere verkla
ring: de letter S zou de initiaal moeten zijn van Jan
Lambertus van der Schaal, die tot november l800 ge
meentesecretaris was, of eenvoudig de beginletter van
de functionarisnaam Secretaris.
Jan Borms herinnert aan de S-vorm van de vroegere
Schietspoelen, maar noemt tevens de mogelijkheid dat
het de initiaal is van de Heilige Severus, bisschop
van Ravenna en schutspatroon der wevers
Tenslotte kwam W.Bogtman in november 19^5 in het blad
Historia nog met een heel vernuftige verklaring: het
is de zwengel van de dorpspomp !
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Maar, hoe ging het intussen met het door Van Nispen
tot Seevenaer vcorgestelde nieuwe wapen ? De Hoge
Raad van Adel bracht er een veelheid van correcties
op aan, heraldisch gefundeerd en met bestrijding van
de juistheid der vocrgestelde Lukassymbolen. Zo
bleef de zaak slepende, totdat B& W cp 7 december
1936 als voorstel in de Raad brachten, toch maar
het ongewijzigde ontwerp bij de Kroon aan te vragen.
Het zou niet gebeuren, er was teveel oppositie te
gen het voorstel omdat men "de omgekeerde letter S"
niet wilde missen (let wel: het officiële wapen had
helemaal niet een "omgekeerde" letter S S).
Ook de bekende wapentekenaar Van der Laars was in
middels ingeschakeld om aan de hand van het eerste
nieuwe ontwerp een modeltekening te maken. Hij ging
aan het werk en leverde drie nieuwe modellen !
Alle drie met een "omgekeerde" S erin -maar op een
ondergeschikte plaats- en bovendien nog: een kruis
staf met het motto "Ecco Agnus Dei", een pelgrims-
schelp (waarmee hij een vergissing beging - dit is
het attribuut van de Heilige Jacobus f ) ,  wevers
spoelen en de drie blanco wapenschildjes als em
bleem voor Sint Lucas.
Informeel stuurde de burgemeester deze tekeningen
ter beoordeling aan de voorzitter van de Hoge Raad
van Adel die op 3 mei 1937 berichtte: "Ik gevoel
niets voor het nieuwe wapen, dat u hebt laten ont
werpen en spreek mitsdien mijn opinie daarover niet
uit" .
Na een lange periode van stilte rond het onderwerp
-of eigenlijk: na veel herhaling en overschrijven
van reeds geuite "verklaringen"- komen we dan te
recht in het zeer recent verleden, boven reeds ge
schetst, met een voorstel tot wapenverandering dat
de Raad nog niet eens heeft gehaald.
Hierboven hebben wij opzettelijk in de beschrijving
van het nieuw voor te stellen wapen een essentieel
punt verzwegen: wat was er in dit model overgeble -
ven van de warrekram of van de omgekeerde of nor
maal gelezen letter S ?
Deze was door ons veranderd in een letter L !

TVE 6-^8



Het is merkwaardig dat tot nu toe niemand op de ge
dachte is gekomen dat dit embleem weleens de initi
aal van de dorpsnaam zou moeten voorstellen. Legio
is immers het aantal wapens van gemeenten over ge
heel Europa, waar de initiaal -soms op vernuftig ver
borgen wijze- heeft dienstgedaan als wapenembleem. De
weg naar de verklaring is ook helemaal niet zo groot:
wanneer men eenvoudig de geschreven hoofdletter L
uit het begin van de l8e eeuw bekijkt, dan ziet men
dat de "stam" van deze letter precies de vorm heeft
van een drukletter S, met slechts een dun geschreven
ophaal en uithaal erbij !
Maar dat is nog geen bewijs ervoor dat Laren zijn ini
tiaal bezigde als embleem. Dat werd ons geleverd door
de heer J.V.M.Out, die uit het oud-archief inderdaad
de L als embleem van Laren te voorschijn haalde.
Uit zijn archiefvondst blijkt namelijk dat op 5 decem
ber 1772 de armlastigen en bedeelden in Laren de op
dracht van schout en gerecht kregen, hun armlastig
heid duidelijk en openlijk te demonstreren. Daartoe
moesten zij . . . een "letter L op de regter schouder
int rood" bevestigen.
Het is bekend dat rondom een dergelijk kenteken voor
armlastigen is verordonneerd, en overal bezigde men
daartoe het embleem van het gemeentewapen cf dit wa
pen zelf. Zouden die van Laren dan iets anaers heb
ben gedaan dan hun wapen-L als verplicht draagteken
te stellen ?
Voor ons heeft het sprookje van de warrekam en alle
andere verdichtsels voorgoed afgedaan: Laren draagt
in het oude wapen een rode schrijf-hoofdletter L op
een wit (zilveren) schild-

Kl.Sierksma, Muiderberg
l T u m u 1 t i n  E e m n e s

Een turbulente dag in de geschiedenis van Eemnes was
Ue 5e juli 1598. Die dag n.1. kreeg in de vesting
Naarden, hopman Wopko Heererna een marsorder uitge-
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reikt, die hem met zijn Friese bataljon op weg deed
gaan via Utrecht naar bergen op Zoom. En dat nu
zouden de brave inwoners van Eemnes-Buitendijks aan
den lijve ondervinden. Hopman Heerema raakte ver
dwaald op de Gooise landwegen en verzeilde deswege
bij gebrek aan bewegwijzering in Eemnes-Buit endijks.
Het liep tegen vier uur 's middags en hopman met
bataljon hadden er voor die dag genoeg van. Men be
sloot in Eemnes-buitendijks te overnachten. Grote
ontsteltenis bij burgers en vroedschap, die niets
voelden voor de door de hopman voorgestelde inkwar
tiering. Hij stelde voor de soldaten vijf bij vijf bij
de burgerij onder te brengen. De burgemeester, de
heer Frans Gocssensz., die grote overlast vreesde,
verzocht de hopman dat hij tcch"de trom wilde laten
slaen ende sijn soldaten een weynich tyts opt kerck-
off te willen byéén gaderen". Het gaf niets die
smeekbede, hopman Heerema met zijn vendel bleven in
het dorp en eisten zelfs met geladen geweer toegang
tot de huizen der brave bewoners. Even kwam er res
pijt, toen de hopman een som gelds aangeboden kreeg.
Gezeten op zijn paard, overwoog de bevelhebber dat
voorstel en kondigde hij aan dat hij 'akkoord ging met
het voorgestelde bedrag en terstond met zijn vendel
het dorp zou verlaten \ De burgemeester, zeer opge
lucht, liet uit het huis van de schout een vat bier
brengen, om daarmeer hopman en vendel een dronk aan
te bieden voor ze hun mars weer voort gingen zetten.
Ook de hopman verwaardigde zich, vanaf zijn paardenrug
een minzame dronk tot zich te nemen. Helaas, die pint
bier, gedronken rond half vijf, bracht heer hopman
tot heel andere gedachten: hij wilde tóch de nacht
doorbrengen in Eemnes. Toen hij de vroedschap hiervan
op de hoogte bracht, lieten de vroede vaderen weten,
dat hij daarvoor ten enen male geen toestemming hun
nerzijds kon verwachten.
't Bleef de hopman hetzelfde; hij gaf zijn soldaten
vergunning om vijf bij vijf te gaan inkwartieren, in-
dien niet goedschiks dan kwaadschiks, waarbij ze
zijnentwege van de scherp geladen geweren gebruik kon
den maken. Nog groter werd het geweld, toen in de
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late avond de trom wéér sloeg. Hoe het gebeurde, ver
melden de annalen niet precies, maar hopmans paard
sneuvelde door een geweerkogel ! De inwoners ver
klaarden later aan de maarschalk dat het paard door
Heerema's eigen manschappen werd doodgeschoten. Wat
daarvan ook zij, de hopman deed bij tromslag weten,
dat hij de volgende morgen van de boeren een nieuw
paard eiste, ofwel betaling door "degeen die geschoo
ten hadde, off hy soude 't gehele dorp aen brande
steecken".
Tijdens het proces door de advocaat-fiscaal der gene
raliteit gevoerd tegen hopman Heerema, wegens al het
geweld door hem en zijn vendel gepleegd, loog het ge
tuigenis der Eemnessers er dan ook niet om !
Allereerst was daar Jacob Gerritz. Creeck, die ten
overstaan van Jonckheer Henrich van Baaxe, maar
schalk van -Eemland, zijn getuigenis aflegde. Hij was
een man van 60 jaar, en kreeg van de woeste soldaten
te horen, dat hij zich uit de weg moest scheren, want
een oude schelm liep hen teveel voor de voeten !
De burgemeester getuigde nog eens over het heidens
lawaai, veroorzaakt door de dronken Hopman. Boven
dien werd zijn huisdeur ingeslagen door de vijf bij hem
ingedeelde soldaten, die het ook nog presteerden de
jonge aanplant in zijn tuin te vernielen. Volgens de
getuige was de hopman zelfs aangeboden, met zijn ven
del intrek te nemen in leegstaande huizen en in de
kerk, waarbij hem brood, boter en kaas voor niets zou
worden aangeboden. De burgemeester gewaagde voorts
van het feit, dat vier uur ‘s middags zijns inziens
veel te vroeg was, om niet verder te willen marche
ren met een bataljon.
Verder was daar Jacob Ghijsbertsz. , die verhaalde van
twee soldaten, Harmen en Peter, die dreigden hem te
zullen doorsteken ! Ook hij had uit angst voor dat
dreigement spijs en drank aangesleept, waarvoor de
soldaten als dank al zijn vaatwerk en meubels aan
stukken braken. Dat was nog niet alles. Soldaat Har
men, die zijn pijp kwijt was, wilde daarvoor vergoeding
van hem hebben, zo niet dan werd hij door Harmen met
een blancke rappier geranseld, en wel, zo luidde het
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dreigement, tot Jacob niet meer wist "of hij een
lyf hadde of géén".
Huisvrouw Geertgen Damen ontkwam evenmin het geweld.
Terwijl ze haar voordeur gesloten hield, moest ze
toezien hoe op haar erf de kippen overhoop gestoken
werden, en in de knapzakken van de woestelingen ver
dwenen. De achterdeur van Geertgens hofstede werd
met geweld geopend, waarna de soldaten het fijn von
den haar achterhuis te veranderen in een janboel.
Daartoe strooiden zij "een seeckere sacke mit weyten
meel welcke sij daer en vonden met grooten moetwil-
licheyt uyt". Verder eisten de onverlaten bier en
eten. Dat eten vonden ze, door op te eten wat voor
Geertgens "arbeytsvolck" was bestemd, n.1. het on
gezouten vlees, de spek en de worsten, ®t geen in
de spinde was". Het ergst was Geertgen getroffen
echter door de ruwe taal haar toegevoegd ! Als net
te vrouw wordt men niet graag voor slons uitge -
maakt, aldus de brave huisvrouw Geertgen Damen.
Weer een andere ingezetene, Jacob Tomisz. Wits, was
ondersteboven van het pak slaag, hem en zijn huis
vrouw toegediend, omdat de soldaten van hem Bremer
bier eisten. Jacob kon aan dat bevel geen gevolg
geven, vandaar dat ontstellende pak ransel, " ' t
welck met de tange werd gegeven".
Deze gewelddaden duurden één nacht. Gelukkig voor
de bewoners van Eemnes-Buitendijks, trok de hopman
met zijn vendel de volgende dag het dorp weer uit.
Een luitenant in de troep sprak tegenover de burge
meester Frans Goossensz. zijn leedwezen uit over de
overlast, het dorp en zijn bewoners aangedaan.
Als men in de stukken die er over bewaard gebleven
zijn leest, zal men die nacht nog lang herinnerd
hebben in Eemnes.
Het proces gewaagt daarvan uitvoerig; schout en
schepenen bekrachtigden dit processtuk met groen
opgedrukte zegel. Het was gedateerd: "Den 10 July
anno 1598"*
(De zegels van schout en twee schepenen zijn in goe
de staat aanwezig).
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Bron: Rijksarchief Utrecht, archief Raad van Staten
van Utrecht, inventarisnummer 591» een porte
feuille: „Stukken betreffende het proces, voor
gecommiteerden uit den Raad van Staten door
den advocaat fiscaal der Generaliteit gevoerd
tegen hopman Wopko Heerema wegens geweld, door
zijne soldaten gepleegd te Eemnes-Buitendijks -
1598". G.S.Koeman-Poel, Zaandam

Bussums school in de 17e en l8e eeuw
Het onderwijs in vorige eeuwen is menig keer beschre
ven in velerlei publicaties. Vaak lezen we hierin,
hoe het een en ander in de grotere plaatsen van ons
land geregeld was. Hier volgt echter een verhaal
over de school van Bussum in de 17e en l8e eeuw een
buurtschap onder het bestuur van de vestingstad
Naarden, waar zo;n 200 mensen woonden.
Dit artikel is een gedeelte van een hoofdstuk uit
"Die van Lage Bussum", een schets van de ontwikke
ling tot zelfstandige gemeente, dat dit voorjaar bij
"Kerckebosch" te Zeist verscheen.

Een heel belangrijke funktie in de kleine gemeenschap
was die van "coster en schoolmeester". Deze gecom
bineerde baan gaf de hiertoe uitverkorene de zorg
voor hen die aan het begin van hun leven stonden en
voor hen die de eindstreep waren gepasseerd, want
de kosterstaak in Bussum was eigenlijk meer die van
begraf enisond ernemer.
De meester beschikte over een klein "schoolhuis",
dat deel uitmaakte van zijn woning. Dit stond niet
ver van de kapel af, want als koster had meester ook
de taak de mensen om 12 uur *'s middags door het lui
den van de klok te vertellen, dat het "noentijd" was.
(In de 2e helft van de l8e eeuw zien we, dat de buur
meesters geld aan de meester uitbetalen voor een
nieuw klokketouw). Bovendien bevatte het kapelletje
in iets later tijd naast de brandspuit en de doods
baar, de brandstoffen van de meester en die zal hij
niet ver van zijn huis bewaard hebben !
Het schoolhuis, een van de "officiële" gebouwen van
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het dorp, werd uit de dorpskas bekostigd. Het vol
gens de beschrijving van Van Ollefen erg kleine
gebouwtjw had een rieten dak. In het Buurmeester-
boek, een soort dorpskasboek, kunnen wij bij de uit
gaven posten vinden als: voor het vernieuwen van
het riet, het maken van de glazen (ruiten), voor
aankoop van rietkalk enz. Of meester zelf zijn
schooltje moest schilderen staat er niet bij ver
meld 2
Veel kinderen zaten er in die tijd rond l800 niet op
school. Van Ollefen trof er niet meer dan een 20-
tal aan, allen katholiek op één kind na, dat gere
formeerd was "dat echter gewoon hier schoolgaat".
We weten dat ook de meester van protestantse huize
wezen moest. Krachtens een bepaling van de Dordtse
Synode uit l6l9 moest elke schoolmeester de Dordt
se Leerregels ondertekenen. Hij vond maar weinig
geloofsgenoten ter plaatse. In 1795 waren er vol
gens Van Ollefen maar 5 protestantse gezinnen, ter
wijl dat er in het midden van de eeuw hooguit 5 moe
ten zijn geweest. Toch is er een tijd geweest, dat de
hervormde kerk van Naarden het nodig vond om een
voorzanger/voorlezer in het dorp te hebben. Om
streeks 1670 was dat een zekere Mr. Willem Isacken
Spilt. Gezien het feit dat de voorzanger in Naarden
(en vele andere plaatsen) zijn beroep gecombineerd
zag met de "lering der jeugd", mogen wij wel aan
nemen, dat Mr. Willem de schoolmeester uit die tijd
was.
Als koster/schoolmeester was in Bussum niet veel te
verdienen. Het traktement was ƒ ^8.- per jaar (te
Hilversum ƒ l40.- en te Naarden ƒ 280,-), waarbij hij
jaarlijks nog ƒ 30.- aan turf ontving, waarvan de
impost door de dorpsgemeenschap betaald werd. In
het buurmeestersboek staan deze uitgaven regelmatig
genoteerd.
Gelukkig voor meesters financiën was het in die tijd
nog wel de gewoonte, dat hij in de slachttijd het een
en ander toegestopt kreeg. In Bussum had de school
meester het zeker niet al te best 2
Eigenaardig is het, dat in een Naarder resolutie-
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boek een memorie ingevoegd is, waarin naast de stads
dokter, de omroeper, de klokkenluider, de diender,
de marktveger en vullisrijder en anderen ook de
schoolmeester te Bussum genoemd staat, als iemand
die zijn traktement door de stad betaald krijgt. Was
dit nog een kleine vergoeding voor zijn kosterambt ?
Of kreeg hij een vergoeding omdat hij in Bussum de af
kondiging en het aanplakken van de Naarder publika-
ties verzorgde ?
Maandelijks inde de meester van zijn leerlingen school
geld: een rekenaar en een schrijver betaalden het
meest en een lezer het minst, overeenkomstig door de
buurmeesters opgestelde tarieven. Vóór l8l7 bedroeg
dit k stuiver per maand voor eerstgenoemden en 3
stuiver voor laatstgenoemde. Armlastigen vielen hier
buiten: voor hen was het onderwijs gratis. Volgens
een schrijven uit l8l9 vielen de meeste kinderen in
deze categorie ! Dat er daarom niet veel geld was om
de noodzakelkke J.eermiddelen van het schoolgeld aan
te schaffen laat zich raden.
Het staat vast, dat Bussum al in de eerste helft van
de 17e eeuw een eigen school had. Op 18 juli 1656
werd schriftelijk vastgelegd, dat Bussum één school
meester mocht hebben. Zijn traktement zou door de
buurmeester bepaald worden. Naarden stelde als voor
waarde, dat er geen cent vanuit de stad aan bekos
tigd hoefde te worden. Wel moest het stadsbestuur
zelf de schoolmeester benoemen, al dan niet in rug
gespraak met de buurmeester.
Het is overigens wel bekend, dat in I66O er een
schoolmeester bij buurspraak gekozen is. De buren kon
den uit een nominatie van 2 kandidaten kiezen.
De officiële benoeming van de schoolmeester door de
burgemeesters van Naarden geschiedde volgens een vaste
formule. Hieronder een in hedendaags Nederlands omge
zet voorbeeld:
99?9a9...!?..e.9..̂.os^ers“ en schoolmeestersambt in het ge-
hu.cht...La.S.e. Bussum al sinds enige tijd vaccant is en
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bekwaam persoon van hervormde huize voor uitgekozen
wordt - hebben Burgemeesters en regeerders der stad
Naarden - na de buurmeesters hierover gehoord te
hebben en van hun een nominatie van 2 personen te
hebben ontvangen - tot koster en schoolmeester in
Lage Bussum aangesteld: Antonie Raam.
Dit om deze taken op zich te nemen en naar behoren
te vervullen voor hetzelfde salaris en dezelfde in
komsten en beloningen als de buurmeesters van ouds
aan zijn voorgangers betaald hebben.
Hierbij zij aangetekend, dat door deze akte rechten
van de stad Naarden betreffende het schoolgaan van
kinderen in de stad niet opgeschort of vervallen
zijn; het blijft de Burgemeesters voorbehouden hier
omtrent andere bepalingen te maken. Naarden, 2^
april 1726.
Deze Anthonie Raam volgde Daniel Sickema op, die
op Zk april 172^ te Huizen begraven werd. Bij de be
noeming van Anthonie, die ingezetene van Naarden
was, was een verklaring bijgevoegd: de Burgemeesters
verklaarden, dat als de schoolmeester in armoede
zou vervallen, de armmeesters van de stad hem en
zijn gezin zouden onderhouden. Beze garantie was
noodzakelijk om door de buurmeesters als inwoner
van het dorp toegelaten te worden (akte van indem
niteit . )
Anthonie Raam bleef niet lang in Bussum. In 1728
wordt er al een nieuwe schoolmeester benoemd:
Pieter -Redder. Breed zal ook deze meester het niet
gehad hebben, gezien zijn klein traktement je, van -
daar dat hij (buiten schooltijd ?) van 17^2 tot 17^6
ook het baantje van turftonder vervulde. Vermoede-
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lijk is hij in 1753 overleden. Zijn zoon Dirk volgde
hem op.
Bij de benoeming van Dirk Ledder tot koster/school-
meester wordt er van Dirk de garantie gevraagd, dat
hij zolang zijn moeder leeft haar behoorlijk steunen
zal, zodat zij niet ten laste van de armmeesters van
Bussum zal komen. Ook Dirk was turftonder (sinds
1739)- Hij overleed in 1781 en werd opgevolgd door
zijn zoon (?) Pieter Ledder. Opmerkelijk is dat bij
deze benoeming alleen nog van "schoolmeester" ge
sproken wordt en niet meer van "koster".
Pieter was op 11 augustus 175 +̂ geboren. Hij vervulde
in het dtrp tevens het ambt van "gaarder" van enke
le imposten. In het Naarder archief vinden we nog
een brief, waarin geschreven staat:
Extract uyt seeker boek in folio gebonden in een
leerenband, getituleerd: Netboek van alle onbeschre
ven middelen van Pieter Ledder, gaarder te Bussum
1 7 8 5 .

Ook in later jaren blijkt Pieter Ledder de officiële
financiële vertegenwoordiger van de Naarder stads
regering te zijn, want in 1790 moest hij er op toezien,
dat twee Bussumse winkeliers niet benadeeld worden
door langs de huizen trekkende kramers.
In 1795 kiest hij partij voor de "rebellerende" onaf
hankelijkheidsstrijders, want de besluiten van de nie
uwe Bussumse municipaliteit worden enkele jaren la
ter getekend met "Pieter Ledder, secretaris."
Hopelijk vond Pieter naast de werkzaamheden in zijn
baantjes ook nog wat tijd "ter lering van de jeugd".
Overigens hinderde de "rebellie" van Pieter hem niet
in zijn verdere loopbaan, want in een bevolkingslijst
uit l8ll zien we hem als binnenvader van het Burger
weeshuis te Naarden vermeld.
Wanneer Pieter zijn "meesterschap" overdroeg aan zijn
opvolger Balthus van *t Hoff is niet bekend. Wel
kreeg de in 17^6 geboren nieuwe schoolmeester even
eens een taak in het dorpsbestuur, want in 1808 ko-
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men we hem als "buurmeester" tegen in de stukken.
In l8l7 zien we plotseling Lambert Huysman als
schoolmeester genoemd. uok van hem weten we niet
wanneer hij werd aangesteld, wèl dat dit na l8ll
moet hebben plaatsgevonden.

J.V.M.Out - Eemnes

DE TAFELS VAN DE TAFELBERG

Rond de huidige Tafelberg hebben zich al sinds de
Bronstijd mensen opgehouden. De heuvel is nu met
zijn ruim 38 meter hoge top het hoogste geografische
punt van Noord-Holland. In de 17e eeuw werd de,
toen nog Kooltjesberg hetende, heuvel een toeris
tische trekpleister, vermaard om zijn naar alle zij
den tientalle kilometers reikend zeer afwisselend
uitzicht "waarom des Somers veele menschen des-
waarts komen, voornamentlijk als de Bockwijdt Bloeijt".
Omstreeks I65O liet de toenmalige ontvanger (J) van
het gemeene Lant, een zekere Uijttenbogaert, een
grote stenen tafel plaatsen die als kompas, orien-
tatietafel, of gewoon als De Tafel van de Tafelberg
bekend werd. De tafel bestond uit een 20 cm. dikke
Blauwstenen plaat, breed 125 cm en ongeveer eens zo
lang. In het midden was een familiewapen uitgehou
wen waaromheen een cirkel in 64 stralen gedeeld
was, l6 per windstreek, met daarin behalve De-Groo-
te-Zuij-Der-Zee nog 58 namen van steden, dorpen en
landhuizen die men over het midden in de aangegeven
richting, met of zonder kijker, kon zien.
De ongeveer li ton wegende steen stond waarschijnlijk
op een hoge bakstenen voet, en "werd gelooft soo
hoog te staan als de opperste punt van den tooren
te Blaricum". Over de tafel stond oorspr onkelijk nog
een houten dak maar deze was al verdwenen toen een
zekere Le Long op 19 september 1714 de berg bezocht
en de tafel gebroken, maar met ijzers gerepareerd,
aantrof.
Enige jaren later heeft Hendrick Bicker (o.a. bur
gemeester van Amsterdam, bewoner van Hilverbeek)
de tafel vervangen voor een rond exemplaar. Deze
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bestond uit een wit marmeren plaat, gevat in een
(donkere) hardstenen plaat met opstaande rand van 6
cm breed. Totale middenlijn + l60 cm op een 120 cm
hoge ronde bakstenen voet. Deze prachtige tafel staat
afgebeeld op de serie aquarellen die de behandsel-
schilder Jacob Cats omstreeks 1770 van het uitzicht
maakte.
In de 19de eeuw krijgt de tafelberg concurrentie van
de Rotonde en Paviljoen Laarderberg, die voor de toe
rist makkelijker te bereiken waren (per tram !), bo
vendien belemmerden bomen steeds meer het zicht,
vooral naar Blaricum waar de villabouw op de Eng be
gon. De tafel werd door baldadigheid vak de jeugd
vernield en werd een legende. Tenslotte hebben meer
dere primitieve uitzichttorentjes de oude stand hoog
proberen te houden totdat de kunstmatige concurren
tie één voor één verviel. In 1915 werden brokstukken
van beide tafels opgegraven, een vondst die zelfs de
landelijke pers haalde '. Naar het schijnt heeft daarna
nog een (betonnen (?) copie van het kompas op de
heuvel gestaan^ ook deze verdween.
In 1921-1922 werd de hele Tafelberg afgegraven en
vervangen door een betonnen waterreservoir (0 lk m.)
ten behoeve van de P.W.N. waarover de heuvel weer aan
gebracht werd (oude hoogte 3 6,k werd 38,2 + N.A.P.).
De behoefte aan een goed uitzichtpünt werd in 193^
vervuld toen door goede samenwerking van de gemeente
met Gooisch Reservaat en P.W.N. een stijlvolle uitkijk
toren gebouwd kon worden, ontworpen door Wouter Ham-
dorff, die de Tafelberg weer zijn eeuwenoude reputatie
verschafte.
Relaas werd het onderhoud in de oorlog verwaarloosd
en richtte de bezetter er een post in. In 19^7 moest
detoren afgebroken worden, met het plan tot herbouw
en verhoging, dat echter in de la bleef liggen.
De huidige situatie is treurig en zou met wat houtkap
aanzienlijk te verbeteren zijn.

P.Bakker - Enkhuizen.
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Stichting "TUSSEN VECHT EN EEM ".

C en tra le  o rg an isa tie  van v rienden  van de h is to r ie  van het Gooi
en o m strek en .

M in im um -bijd rage ƒ 3 0 ,-  p e r ja a r  (men ontvangt tevens het
ti jd sc h r if t  "H olland" en het jaa rb o ek  "H ollandse Studiën")
op p o stg iro  32750 van de AMRO-bank te  H ilversum , onder
verm eld ing  "B ijd rage S tichting T ussen  Vecht en E em ".

R e d a c tie - s e c re ta r is :  J .V .M . Out, R aadhuislaan  87, E em nes.

A lg e m e e n -se c re ta r is  van de s tich ting : M r. F . W. P . N uboer,
Van B eeverlaan  11, L aren  (te l. 02153-15229).
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